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JONIO EASY   s katalytickým filtrem 
 

• Čistič vzduchu pro malé místnosti 
• Zařízení je vybaveno fot—katalytickým filtrem, který efektivně odstraňuje zápach a 

výpary z kuchyně a čistí vzduch 
• Dále je zařízení vybaveno ionizátorem, který produkuje záporné ionty a tak dodává 

lidskému tělu pocit svěžesti a chrání je vůči stresu 
• Zařízení ze vzduchu odstraňuje roztoče, plísně a prach, což jsou částice zodpovědné 

za mnoho alergií 
• Kompaktní a jednoduše přemístitelné, může být ustaveno kdekoliv v místnosti 
• Může být také zavěšeno na stěnu pomocí praktických úchytek na zadní části 
• Na rozdíl od jiných čističů vzduchu je praktický a levný, filtr není nutné často měnit a 

vymývat 
• Nízká spotřeba energie 
• Zařízení je vybaveno transformátorem pro provoz na 12V síti 
• Velmi tichý provoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL  Jonio easy 
Max. průtok vzduchu (m3/h) 10 
Max. vhodný objem prostoru (m2) 15 
Napájení (V/F/Hz) 230/1/50 
Příkon (W) 5 
Provozní proud (A) 0,4 
Hlučnost (ve vzdálenosti 20 cm) (dBA) 15 
Rozměry (V/Š/H) (mm) 243/85/98 
Váha (Kg) 0,56 
Produkce iontů ionty/cm3 3.000.000 
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JONIO DESIGN 
• Vhodné pro domácí použití 
• Čistí vzduch odstraňováním, roztočů, prachu, alergenů, bakterií, plísní, zápachů a 

kouře – zachycuje částice do velikosti 0,3 mikronů 
• High-tech design, moderní a velmi elegantní, lze jej zařadit do jakéhokoliv typu 

nábytku 
• Dále je zařízení vybaveno ionizátorem, který produkuje záporné ionty a tak dodává 

lidskému tělu pocit svěžesti a chrání je vůči stresu 
• Přední panel je vybaven LCD displejem a poskytuje tak praktické používání a 

jednodušší indikaci rychlosti proudění vzduchu 
• Můžete si vybrat ze tří rychlostí proudění vzduchu 
• Multi-vrstvová filtrace jedním filtrem, který se skládá z: 

  - vrchní filtr 
  - HEPA filtr 
  - filter s aktivním uhlíkem 
  - studený katalytycký filtr 

• Zařízení je vybaveno dálkovým ovládáním a programovatelným časovačem na 12 
hodin provozu 

• Nízká spotřeba energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL  Jonio design 
Max. průtok vzduchu (m3/h) 210 
Max. vhodný objem prostoru (m2) 40 
Napájení (V/F/Hz) 230/1/50 
Příkon (W) 30 
Provozní proud (A) 0,13 
Hlučnost (ve vzdálenosti 1m) (dBA) 44 
Rozměry (V/Š/H) (mm) 495/363/167 
Váha (Kg) 4,5 
Produkce iontů ionty/cm3 3.000.000 
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JONIO PROFESSIONAL 
 

• Čistič vzduchu pro velké místnosti 
• Vhodné pro prostory, kde je hodně lidí, jako jsou zasedací místnosti, obchody, 

kanceláře, ordinace, čekárny a nebo domov 
• Zařízení je vybaveno dálkovým ovládáním a programovatelným časovačem na 8 

hodin provozu 
• Díky multi-vrstvové filtraci (vrchní filtr, HEPA filtr, foto-katalytický filtr a UV lampa 

s funkcí oxidace a dezinfekce) čistí vzduch v místnosti a odstraňuje zápachy, kouř, 
roztoče, virusy, baktérie, plísně, jemný prach, organické prchavé látky, toxické plyny 
z domácích aktivit (čistící prostředky, zápach z nového nábytku, spaliny vznikající při 
vaření v kuchyni, z krbů a pecí) 

• Kombinovaná funkce foto-katalytického filtru a UV lampy umožňuje záchyt částic 
menších, než zachytává HEPA filtr a které jsou menší než 0,3 mikronů. Dále účinnost 
zachytávání zápachů je vyšší než u filtru s aktivním uhlím, který vyžaduje častou 
výměnu. 

• Dále je zařízení vybaveno ionizátorem, který produkuje záporné ionty a tak dodává 
lidskému tělu pocit svěžesti a chrání je vůči stresu 

• Můžete si vybrat ze tří rychlostí proudění vzduchu 
• Elegantní a moderní design: může být umístěn v jakékoliv místnosti 

) 
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• Kontrolka na předním panelu indikuje, že je potřeba vyměnit HEPA filtr 
• Zařízení nepotřebuje výměnu foto-katalytického filtru: Je vybaveno dálkovým 

ovládáním pro vlastní čištění foto-katalytického filtru, který se regeneruje s pomocí 
UV lampy 

• Nízká spotřeba energie 
 
 

 
 
 
 
MODEL  Jonio professional 
Max. průtok vzduchu (m3/h) 210 
Max. vhodný objem prostoru (m2) 40 
Napájení (V/F/Hz) 230/1/50 
Příkon (W) 70 
Provozní proud (A) 0,3 
Hlučnost (ve vzdálenosti 1m) (dBA) 45 
Rozměry (V/Š/H) (mm) 505/410/193 
Váha (Kg) 6,7 
Produkce iontů ionty/cm3 3.000.000 
 


